
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
          

             HOTĂRÂREA  NR. ______ 
privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi 

terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, 
producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.121911/2013 întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care 
se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri 
ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări 
servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova;      

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlul IX, Capitolul V, art.1809-
1810 - Cod Civil; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.45, alin.3, art.61 alin.2, 
art.115, alin.1 lit.b şi art.123, alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.08.2014, a duratei contractelor de 

închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu 
destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din 
municipiul Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte administratorul S.C.” Pieţe şi Târguri Craiova” S.R.L., să 
semneze actele adiţionale de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la 
art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.  Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la art.1 din prezenta hotărâre, 
va fi stabilit conform Hotărârii Consiliului Local nr.2/2013, modificată, referitoare 
la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2013. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. „Pieţe şi Târguri 
Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



Municipiul Craiova 

Primăria  Municipiului Craiova 

Direcţia Patrimoniu                                                                                                 

Serviciul Patrimoniu                                                                                                SE  APROBĂ,  

Nr. 121911/15.08.2013         PRIMAR        
                     
                                    LIA OLGUŢA VASILESCU                    

                                                       

                                                                              RAPORT, 

 

      Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Craiova sub nr., 215/14.08.2013,S.C. PIEŢE ŞI 
TÂRGURI  Craiova  SRL transmite  raportul nr.18420/14.08.2013 privind propunerea prelungirii contractelor de 
închiriere încheiate între Serviciul Public Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova actual SC PIEŢE ŞI TÂRGURI 
CRAIOVA SRL şi agenţii economici care deţin  contracte de închiriere ce au expirat. Propunerea prelungirii duratei 
acestor contracte până la data de 31.08.2014   este motivată de următoarele considerente: 

- agentii economici  nominalizati in anexa 1 sunt buni platnici si  de bună credinţă, respectandu-si obligaţiile 

contractuale, iar, prin prelungirea contractelor de inchiriere se asigură o continuitate în colectarea veniturilor din 

chirii ; 

- beneficiarii intentioneaza continuarea raporturilor contractuale, depunând în acest sens cereri către SC PIETE SI 

TARGURI CRAIOVA SRL. 

 Detaliat, situaţia  agenţilor economici nominalizati în Anexa nr. 1 şi contractele de închiriere deţinute de 

aceştia se prezintă astfel: 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16347/16.07.2013, SC ACCEPT COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4149/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2468/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 17,93 

mp situat în PIATA Centrala,poz 110. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 

03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16821/24.07.2013, SC ALI-LOR SRL a solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr.2221/26.08.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin 

actele aditionale nr.3915/05.09.2007 si nr. 4046/11.05.2011. Contractul a fost încheiat pentru un spaţiu în 

suprafaţă de 26,23 mp situat în PIATA Centrala,poz 6,suprafata delimitata astfel:14,38 mp spatiu comercializare si 

11,85 spatii depozitare si dotari specifice . Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

02.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16108/12.07.2013, SC BELONA IMPEX SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4148/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3866/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 17,80 

mp situat în PIATA Centrala,poz 19. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere  expira  la data de 

01.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16438/17.07.2013, SC BUZMARCOM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4139/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2462/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în  suprafaţă de 26,76 

mp situat în PIATA Centrala,poz 115. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 

03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16734/23.07.2013, SC BOBCY COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractelor de închiriere nr. 2205/31.05.2007 si 4144/05.11.2008. Contractul de 

inchiriere 2205/31.05.2007 a fost prelungit prin actul aditional 9448/30.07.2010 si 15801/26.09.2012. Contractul a 

fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 14,00 mp situat în PIATA Centrala. Perioada de valabilitate a 

contractului de închiriere a  expirat  la data de 03.08.2013. Contractul de inchiriere 4144/05.11.2008 a fost 

prelungit prin actul aditional 15802/26.09.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 16,00 

mp situat în PIATA Centrala,poz 11. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 

03.08.2013.Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16150/12.07.2013, SC BERARIA ARGES SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4143/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2464/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 63,64 

mp situat în PIATA Centrala,poz 84,85,86. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 

23.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16437/17.07.2013, SC CALIRA IMPEX SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4271/10.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2463/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 23,88 

mp situat în PIATA Centrala,poz 104. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 

08.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16604/19.07.2013, SC CIO-CIO-SAN SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4192/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit 

prin actul aditional 3290/14.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 35,42 mp situat în 

PIATA Centrala,poz 17. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 04.09.2013. Agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16150/12.07.2013, SC DADICA SRL a solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4142/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin 

actul aditional 3868/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 75,25 mp situat în 



PIATA Centrala,poz 93. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 31.08.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16208/15.07.2013, SC DALY DIZA COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4191/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit 

prin actul aditional 3869/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 21,63 mp situat în 

PIATA Centrala,poz 72. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere  expira  la data de 29.09.2013. Agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 17552/02.08.2013, SC GIVPAN GROUP SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4184/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit 

prin actul aditional 5925/08.02.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 40,26 mp situat în 

PIATA Centrala,poz 75. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 22.09.2013. Agentul 

economic  a achitat contravaloarea chiriei pe luna iulie partial 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16096/12.07.2013, SC ERAY COMIMPEX SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4147/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit 

prin actul aditional 2467/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 4,26 mp situat în 

PIATA Centrala, poz 80”. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 10.08.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16291/15.07.2013, JUGASTRU LAURENTIU 

NELU IF a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4152/05.11.2008. Contractul de inchiriere a 

fost prelungit prin actul aditional 3870/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 21 

mp situat în PIATA Centrala,poz 83. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 

27.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16104/12.07.2013, SC MINEX COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4155/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3283/22.01.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 111,25 

mp situat în PIATA Centrala,poz 27. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

01.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16446/17.07.2013, SC MIRAJ COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4189/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 5179/15.03.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 32,94 mp 

situat în PIATA Centrala, poz 15. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

06.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16549/18.07.2013, SC PIRVULESCU NUTA SNC 

a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4155/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3283/22.01.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 11,25 mp 



situat în PIATA Centrala, poz 27. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

01.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 17116/29.07.2013, SC RAMIZAD COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4188/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3278/24.01.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 21,78 mp 

situat în PIATA Centrala, poz 62. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

19.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16432/17.07.2013, SC NEA MARIN PRODCOM 

SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4068/29.10.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3875/24.09.2013. Contractul a fost încheiat pentru un spatiu în suprafaţă de 26,62 

mp situat în PIATA Centrala, poz 5,din care 14,58 mp spatiu comercializare si 12,04 mp spatiu de depozitare si 

dotari specifice. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 01.09.2013. Agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16763/23.07.2013, SC MICHELLE COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4141/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 5183/15.03.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 30,83 

mp situat în PIATA Centrala, poz 109. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16380/16.07.2013, SC REGESBURG COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4429/18.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3879/24.02.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 92,70 mp 

situat în PIATA Centrala, poz 22, 74, 108. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

05.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16439/17.07.2013, SC SIDEMA PRODCOM SRL 

a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4181/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3282/22.01.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 13,45 

mp situat în PIATA Centrala, poz 89. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

01.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 15987/11.07.2013, SC TIAMO SRL a solicitat 

prelungirea duratei contractelor de închiriere nr. 2207/31.05.2007 si 4182/06.11.2008. Contractul de inchiriere 

2207/31.05.2007 a fost prelungit prin actul aditional 3881/24.02.2012 si 9353/28.07.2012. Contractul a fost 

încheiat pentru un teren în suprafaţă de 8,00 mp situat în PIATA Centrala. Perioada de valabilitate a contractului 

de închiriere a expirat  la data de 03.08.2013. Contractul de inchiriere 4182/06.11.2008 a fost prelungit prin actul 

aditional 3882/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 8,00 mp situat în PIATA 

Centrala,poz 112. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere a  expirat  la data de 03.08.2013.Agentul 

economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16266/15.07.2013, SC UNISEM SA a solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4151/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin 

actul aditional 2469/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 13,40 mp situat în 

PIATA Centrala, poz 18. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 03.08.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL,sub nr. 16443/17.07.2013, SC VALMIROM PRESTCOM 

SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4185/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3880/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 50,51 

mp situat în PIATA Centrala, poz 65,66. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

19.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16346/16.07.2013, SC STELGEOS SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4150/05.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 4258/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 14,74 mp 

situat în PIATA Brazda lui Novac, poz 89. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16363/16.07.2013, SC FITOCRAP SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4211/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2459/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 35,40 

mp situat în PIATA Orizont, poz 6. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

02.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16746/23.07.2013, SC DEMSIMO COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4219/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2455/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 12,50 

mp situat în PIATA Valea Rosie, poz 3. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

23.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

-  Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16325/16.07.2013, SC EXFOR SRL a solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4221/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin 

actul aditional 3886/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 22,34 mp situat în 

PIATA Valea Rosie, poz 78. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 28.09.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16452/17.07.2013, SC IVACRI COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4215/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2471/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 19,27 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 40. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

29.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16451/17.07.2013, SC IVACRI COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4235/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2470/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 28,94 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 5. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

29.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16264/15.07.2013, SC GRIZUM ICE CAFE SRL 

a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4218/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2454/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 57,07 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 4. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

17.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16111/12.07.2013, SC MODA ZILEI IMPEX SRL 

a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4213/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2472/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 92,77 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 56. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 17163/29.07.2013, SC MAILCOST PREST  SRL 

a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4428/18.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3399/16.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 63,31 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 77. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

03.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16002/11.07.2013, SC RIMEX COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4228/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2473/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 8,39 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 33. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

28.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16265/15.07.2013, SC  RT CARD SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4223/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3893/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 22,53 mp 

situat în PIATA Valea Rosie, poz 86. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

13.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16079/12.07.2013, SC ROBEST COM SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4227/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2474/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 13,80 

mp situat în PIATA Valea Rosie, poz 35. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

28.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16139/12.07.2013, SC SOLAVI  SRL a solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4224/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin 

actul aditional 5185/15.03.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 23,68 mp situat în 

PIATA Valea Rosie, poz 85. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 29.08.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16448/17.07.2013, SC SOLAREX IMPEX  SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4225/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2475/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 13,19 

mp situat în PIATA Valea Rosie, poz 28. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere expira  la data de 

16.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 15910/10.07.2013, SC SORALI  SRL a solicitat 

prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4187/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost prelungit prin 

actul aditional 3891/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 23,16 mp situat în 

PIATA Valea Rosie, poz 73. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 05.09.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16098/12.07.2013, SC STORAMI SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4183/06.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 3890/24.02.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 66,36 

mp situat în PIATA Valea Rosie, poz 74. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

05.09.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16378/16.07.2013, SC DENIFLEX  SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 4226/07.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2460/30.01.2012. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 41,81 

mp situat în PIATA Garii, poz 5. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 03.08.2013. 

Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16311/16.07.2013, SC DOI VALCENI  SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4252 /10.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2457/30.01.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 32,06 

mp situat în PIATA 1 Mai, poz 2. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 

- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16204/16.07.2013, SC APROMAT DIVCOM   

SRL a solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr.4261 /10.11.2008. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2456/30.01.2013. Contractul a fost încheiat pentru un teren în suprafaţă de 36,81 

mp situat în PIATA 1 Mai, poz 3. Perioada de valabilitate a contractului de închiriere   expira  la data de 

08.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna august 2013. 



- Prin adresa înregistrată la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, sub nr. 16095/12.07.2013, SC ERAY COMIMPEX SRL a 

solicitat prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 2178 /19.08.2004. Contractul de inchiriere a fost 

prelungit prin actul aditional 2268/01.06.2007 si 1586/07.02.2011. Contractul a fost încheiat pentru un teren în 

suprafaţă de 5,50 mp situat în PIATA CRAIOVITA NOUA BIG , poz 2. Perioada de valabilitate a contractului de 

închiriere   expira  la data de 03.08.2013. Agentul economic  a achitat inclusiv contravaloarea chiriei pe luna 

august 2013. 

Faţă de cele prezentate in conformitate cu prevederile  Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia,  modificată şi completată  şi Titlul IX,Capitolul V,art.1809-1810 Cod Civil, şi art.36,alin 2 lit.c 

coroborat cu alin 5,lit.a,art 123,alin.1din Legea nr.215/2001,republicată,privind administraţia publică 

locală,propunem spre aprobare  Consiliului Local al  Municipiului Craiova : 

 1.Prelungirea , până la data de 31.08.2014  a duratei contractelor de închiriere,  pentru spaţiile şi 
terenurile ocupate de construcţii provizorii ,cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, 
situate în pieţele municipiului Craiova,prevazute in Anexa la prezentul raport  

 2.Preţul închirierii spaţiilor şi terenurilor identificate la punctul 1 va fi stabilit conform Hotărârii  
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.2/2013, modificată  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale,pe 
anul 2013. 

 3.Împuternicirea administratorului S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.  să semneze  actele  adiţionale 
de modificare a contractelor de închiriere prevăzute la punctul 1 din prezentul  raport.          

 

          Director executiv,                                                Şef Serviciu,                                                            

                 Cristian Ionuţ Gâlea                                                                            Cristina Daniela Radu 

                                                                                                                                        Întocmit,      

                                                                                                                                                                                     

Cons.Silvia  Nănău                                                              Avizat pentru legalitate,                                                             

                                 Cons.jur. Mădălina Decă                                                             

                                              

 

 

 

 



 

                                                                                             

 

                                                                                                                                                ANEXA  

CONTRACTE PROPUSE PENTRU PRELUNGIRE PÂNĂ LA DATA DE 31.O8.2014 

 

 

PIAŢA CENTRALĂ 

 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data expirarii Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

•  SC ACCEPT COM 
SRL 

4149 05.11.08 03,08,2013 17,93 110 

•  SC ALI-LOR SRL 2221 26.08.08 02,09,2013 26,23 6 

•  SC BELONA 
IMPEX SRL 

4148 05.11.08 01,09,2013 17,8 19 

•  SC BUZMARCOM 
SRL 

4139 05.11.08 03,08,2013 26,76 115 

•  SC BOBCY COM 
SRL 

2205 31,05,2007 03,08,2013 14 - 

•  SC BOBCY COM 
SRL 

4144 05,11,2008 03,08,2013 16 11 

•  SC BERARIA 
ARGES SRL 

4143 05,11,2008 23,08,2013 63,64 84,85,86 

•  SC CALIRA 
IMPEX SRL 

4271 10,11,2008 08,08,2013 23,88 104 

•  SC CIO-CIO-SAN 
SRL 

4192 06.11.08 04,09,2013 35,42 17 

•  SC DADICA SRL 4142 05,11,2008 31,08,2013 75,25 93 

•  SC DALY DIZA 
COM SRL 

4191 06,11,2008 29,09,2013 21,63 72 



•  SC GIVPAN 
GROUP SRL 

4184 06,11,2008 22,09,2013 40,26 75 

•  SC ERAY 
CMIMPEX SRL 

4147 05,11,2008 10,08,2013 4,26 80” 

•  JUGASTRU 
LAURENTIU 

NELU IF 

4152 05,11,2008 27,08,2013 21 83 

•  SC MINEX SRL 4155 05,11,2008 01,09,2013 111,25 27 

•  SC MIRAJ COM 
SRL  

4189 06,11,2008 06,09,2013 32,94 15 

•  SC PIRVULESCU 
NUTA SNC 

4155 05,11,2008 01,09,2013 11,25 27 

•  SC RAMIZAD 
COM SRL 

4188 06,11,2008 19,09,2013 21,78 62 

•  SC NEA MARIN 
PRODCOM SRL  

4068 29,10,2008 01,09,2013 26,62 5 

•  SC MICHELLE 
COM SRL 

4141 05,11,2008 03,08,2013 30,83 109 

•  SC REGESBURG 
COM SRL 

4429 18,11,2008 05,09,2013 92,7 22,74,108 

•  SC SIDEMA 
PRODCOM SRL 

4181 06,11,2008 01,09,2013 13,45 89 

•  SC TIAMO SRL 2207 31,05,2007 03,08,2013 8 - 

•  SC TIAMO SRL 4182 06,11,2008 03,08,2013 8 112 

•  SC UNISEM SA 4151 05,11,2008 03,08,2013 13,4 18 

•  SC VALMIROM 
PRESTCOM SRL 

4185 06,11,2008 19,09,2013 50,51 65,66 

 

PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

1) SC STELGEOS  
SRL 

4150 05,11,2008 03,08,2013 14,74 89 

 



 

PIAŢA  ORIZONT 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

2) SC FITOCRAP 
SRL 

4211 09,11,2008 02,08,2013 35,4 6 

 

 

 

PIAŢA  VALEA  ROSIE 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

3) SC DEMSIMO 
COM SRL 

4219 07,11,2008 23,08,2013 12,5 3 

4) SC EXFOR SRL 4221 07,11,2008 28,09,2013 22,34 78 
5) SC IVACRI COM 

SRL 
4215 07,11,2008 29,08,2013 19,27 40 

6) SC IVACRI COM 
SRL 

4235 07,11,2008 29,08,2013 28,94 5 

7) SC GRIZUM ICE 
CAFESRL 

4218 07,11,2018 17,08,2013 57,07 4 

8) SC MODA ZILEI 
IMPEX  SRL 

4213 07,11,2008 03,08,2013 92,77 56 

9) SC MAILCOST 
PREST SRL 

4428 18,11,2008 03,09,2013 63,31 77 

10) SC RIMEX COM 
SRL 

4228 07,11,2008 28,08,2013 8,39 33 

11) SC RT CARD SRL 4223 07,11,2008 13,09,2013 22,53 86 
12) SC ROBEST COM 

SRL 
4227 07,11,2008 28,08,2013 13,8 35 

13) SC SOLAVI SRL 4224 07,11,2008 29,08,2013 23,68 85 
14) SC SOLAREX 

IMPEX SRL 
4225 07,11,2008 16,08,2013 13,19 28 

15) SC SORALI SRL 4187 06,11,2008 05,09,2013 23,16 73 
16) SC STORAMI SRL 4183 06,11,2008 05,09,2013 66,36 74 

 



 

PIAŢA  GĂRII 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

17) SC DENIFLEX 
SRL 

4226 07,11,2008 03,08,2013 41,81 5 

 

 

PIAŢA  1 MAI 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

18) SC DOI VALCENI 
SRL 

4252 10,11,2008 03,08,2013 32,06 2 

19) SC APROMAT 
DIVCOM SRL 

4261 10,11,2008 08,08,2013 36,81 3 

 

 

PIAŢA  CRAIOVIŢA NOUĂ  BIG 

Nr crt  Denumire agent 
economic 

Nr contract 
/Act aditional 

Data  
incheierii  

Data  

expirarii  

Suprafata /mp Pozitie 
cadastrala  

20) SC ERAY 
COMIMPEX SRL 

2178 19,08,2004 03,08,2013 5,5 2 
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